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מאת

ר אור• מ ,א
 מע- בה ביצעו רבים בה. לחמו רבים י רנים. של מילחמתם היונה את ץ

 — מדי רבים — רבים רבים שי־גבורה.
 נכים. והפכו נפצעו בחייהם, עבורה שילמו

יקיריהן. את שיכלו רבות מישפחות
 רובם רבים, אלפים נהרגו השני בצד

 ול־ לעיירות לערים, חפים־מפשע. אזרחים
נורא. הרם נגרם מחנות־פליטים

 של גורלם על תשפיע הזאת המילחמה
מיליונים.

 זאת היתה ארה. בל למרות אך
 :אחד איש של מילחמתו בעיקרה

שרון. אריאל
 הוא אותה, תיכנן הוא אותה, הגה הוא

 משנה, יותר במשך דחף הוא בה, רצה
לפתיחתה. ביומו, יום מדי ממש

 — הצליחה זו שמילחמה במידה
שהבליח. הוא

 הוא — ;כשלה שהיא כמידה
שנכשל.

האמיתיות. המסרות ובין רות או הצליחה מידה באיזו להחליט כדי
 פי על התוצאות את לבחון יש נכשלה,

המטרות.
■ ■ ■

ולא — רב פער יש מילחמה כל ^
המוצר* המטרות בין — עצום פעם •

 כהיסטוריה מידסמה שאין כמעט
 על מ,-אש התוקף הבהיר שכה
האמיתיים. יעדיו

 בהצהרות תמיד מלווה מילחמה פתיחת
המעשה את להצדיק שנועדו מתחסדות,

 הלוחם העם בעיני ובעיקר העולם, בעיני
 הצהרת־המילחמה :לומר אפשר עצמו.
נת והיא מילחמה, של מכשיר היא עצמה
 המדינית הלוחמה צורכי פי על פרת

והפסיכולוגית.
הצד נכשל אם :נוספת מסרה לה יש

מראש ■דועה היתר■ התוכנית
 של והמאורעות מילחמת״הלבנון, של האמיתיים היעדים

 מראש, רב זמן הזה" ״העולם על־ידי פורסמו האחרון, השבוע
לפרטי״פרטיחם.
 על מאוד מקיף מחקר אבנרי אורי ערך 19*1 בספטמבר

 על מאמר־הענק כתיבת לקראת שרון, אריאל של כוונותיו
 הזה״. ״העולם של תשמ״א כאיש־תשנה בחירתו עם שרון

 חקירה פרי שהיה תסקיר, פורסם הזאת הכתבה במיסגרת
 שנשא התסקיר, ביותר. הגבוהים לדרגים עד שהגיעה יסודית,

 הזה״ (״העולם שרון״ אריק של המדינית ״המפה השם את
 הפרק את כלל )3פ עמוד ,19*1 בספטמבר 27ח־ מיום ,2300

:בו נאמר כולל״. פיתרון :״לבנון
 הקשורות בעיות, ארבע בלבנון יש שרון) אריאל (של בעיניו

 :עז קשר בזו זו
הטרור, בעיית <•
הסוריים, הטילים בעיית י•
כמדינה, לבנון של עתידה •
הסובייטית. החדירה י•

 קטנות למילחמות חלקיים, לשיתרונות מתנגד שרון ...אריק
 האלה הבעיות כל את לשחור יש לדעתו, אד־הוק. ולפעולות

לקפוץ. צורך אין דוחקת. אינה השעה העת. בבוא ביחד.

,תשמי־א השנה איש !

שרון אריק של המדינית המפה
27.9.81 הזה״ ״העולם

19.5.82 הזה״ ״העולם

הסו סילוק אריק, לדעת לכלול, צריך לבנון בעיית פיתרון
 שילסונם תחת שתהיה מאוחדת, ללבנון שואף הוא משיטחה. רים
הנוצריות. הפאלאנגות ואנשי ג׳מייל פיאר של

 לא — בסילחמה רק זאת להשיג שניתן אומר ההגיון
שנו ממש, מילחמה אלא אחר, או זה יעד להשגת קטנה פעולה

ההש גירוש דשרון: אליבא הלבנת, בעיות כל את לפתור עדה
 וכינון אש״ף מחנות חיסול הסורים, סילוק הסובייטית, פעה

בישראל. הקשורים .הנוצרים שילטון תחת מאוחדת, לבנון
הפלסטינית, הבעייה את תסתור לא זו שמילחמה הנימוק

 הצבאיים כוחותיו ואת אש״ף של המימסד את תזיז שרק מפני
 של בתפיסתו הדוגל איש להרתיע יכול אינו לסוריה, מלבנת
 בסוריה יישבו שכוחות־אש״ף מוטב זו, תפיסה לפי כי אריק.

ישראל. גבול על בלבנון, מאשר ירח, גבול על הדרומית,
ובסוריה, בלבנון גדולה מילחמה של ...אפשרות הסיכום:

יאפשרו אמריקאית) הסכמה (קרי: הבינלאומיים התנאים אם

 לבנת את למסור מלבנת, הסורים את להוציא מגמה מתוך זאת,
לעמאן. אש״ף את ולהעביר לנוצרים

■ ■ ■
חודשים. תישעה לפני הזח" ״העולם חיזוי כאן עד

 חזה״ ״העולם ניתח המילחמה פרוץ לפני שבועות שלושה
 תחת שרון, אריאל של תוכניתו את מחדש )7 עמוד ,2333(

:השאר בין נאמר, בכתבה הדחויה״. ״המילחמה הכותרת
 לבנוניים לוחמים צה״ל, חיילי — הזאת המילחמה הרוגי

 משני ובעיירות בכפרים חפים־מפשע אזרחים ובעיקר ופלסטיניים,
קור החדשות, במהדורת יום מדי עליה שומעים — הגבול עברי
 מילחמה על הרבה כל-כך דובר לא מעולם בעיתונות. עליה אים

.שפרצה לפני . .
 לביירות עד השטח כל את תכבוש ללבנון, תפלוש ישראל

 לגרור תנסה היא הלבנון. במרכז הנוצרית והמיני־מדינה המיזרחית
 מכה עליהן גם להנחית כדי וירח, סוריה את המילחמה תוך אל

 הפליטים אלפי מאות ואת אש״ף כוחות את תגרש היא מוחצת.
 לבנון כל את תמסור היא סוריה. תוך אל מלבנון הפלסטיניים,

 כולה לבנת את להפוך כדי הנוצרית, הימנית ההנהגה של לידיה
ישראל. בחסות מאוחדת, נוצרית למדינה

גורמים: שלושה בין תיאום דרוש כזאת, מילחמה לאפשר כדי
 אריק של הרצועה את להתיר הצריכה סמשלת־ישראל, י•

זממו. את לבצע לו ולאפשר
 האור את לכך לתת הצריכה ארצות־הברית, ממשלת •
הירוק.
 במיל- פעולה לשתף הצריכה בלבנון, הנוצרית ההנהגה •

אחריה. ובעיקר חרה,
 פולשת ישראל :פשוט כולו העניין שרון, אריאל ...לגבי

 מעטים אנשים מאבדת קל, ניצחון* נוחלת עצום, בכוח־אש
 בלבנון, נוצרית מדינה מקימה השני), בצד רבבות הורגת (אך

מש ירח, גם ואולי סוריה כוחות את זו בהזדמנות מחסלת
פשוט. בעמאן. אותו משליטה או אש״ף את מידה

 פעולה יבצע אש״ף סאירגוני שאחד כמובן, מקווה, ...שרון
 כי והאמריקאים בגין את לשכנע לו שתאפשר כלשהי, רצינית

להגיב.״ ״מוכרחים

 במיקרח. ולא — זח תסריט לפי בדיוק קרו הדברים
 של השיקולים את מראש, זמן־רב היטב, ידע הזה״ ״העולם
 במילחמת״הלבנון מגמותיו. ואת תוכניותיו את שרון, אריאל

 בדיוק בוצעה שהיא מפני שנחזו, כפי בדיוק הדברים התגשמו
 לאלתר. אוהב שאינו אדם שרון, אריאל של תוכניתו פי על

ביותר. הקטן לפרט עד מראש, הכל את מתכנן הוא
ם היעדים היו אלה :כן אם י י ת י מ א המיבצע. של ה
להשיגם, שרון אריאל ישתדל — במלואם הושגו לא אם

 שוב לנסות זמן, לאירן לעיי׳ תפריע לא הפסקת־אש ושום
להשיגם. ושוב

 הוא שהטיעון הרי אחרים, יעדים לו היו כי נטען אם
שיקרי.

א דבר של בסופו אם  האלה היעדים את שרון ישיג ל
נכשל. הרי — במלואם

 יכול הוא האמיתיים, יעדיו בהשגת היוזם
 אכן כי ולטעון המוצהרים ליעדים לחזור

הושגו.
מב שונה אינה מילחמח־הלכנון

 אחרת. מילחמה מכל זו חינה
 מט־ כין המקובל הסער להיסך:

 גדול ומטרות־מזצהרות רות-אמת
 כ־ דוגל שרון אריאל יותר. עוד

 ״בתחבולות התנ״כית מיצווה
 מכל יותר אף מילחמה״ לך תעשה

קודמיו.
 מילחמת־הלבנון דומה זו מבחינה גם
 מאשר יותר 1956 למילחמת־סיני 1982

 היתד, היא ישראל. של אחרות למילחמות
 רב זמן שתוכננה יזומה- מילחמה כל־כולה

 שלא יעדים להשיג נועדה היא מראש.
 מישטרו הפלת (ובעיקר: מעולם פורסמו

 צרפת עם בתיאום עבד־אל-נאצר, גמאל
ב פתיחתה, עם נומקה, והיא ובריטניה).

הקרבות. בתום אותו זכר לא שאיש נימוק
 כי נאמר מילחמת־סיני כפרוץ

 הפי־ קיני את ״לחסל כדי באה
 דויד דיבר המילחמה כתום דאין״.

■ה ״מלכות־ישראל על כן־גוריון
שלישית״.

 ימים. כמה תוך התקפלה זו מלכות
 עבד-אל-נאצר הפלת — האמיתית המטרה

 הגמור: ההיפך הושג כלל, הושגה לא —
 מן יצא המצרי״, ״הרודן עבד־אל־נאצר,

 מעולם, היה שלא כפי מחוזק המילחמה
 הבלתי- האליל היה שנים כמה ובמשך

בולו. הערבי והעולם מצרייים של מעורער

 מילחמת- של המוצהרת !מטרה ף
המחב את ״להרחיק היתד, הלבנון 1 1

 הקילומטרים 40 לתחום מחוץ אל לים״
 של המרבי לטווח מחוץ אל הצפון, מגבול
בידיהם. המצוי הנשק
 כודזז המילחמה נקראה כן על
 בהתאם — הגליל״ ״שלום כשם

 שבל האומרת המקודשת למסורת
השלום. למען פורצת מילחמה

מש אחת היתד, שלום״ היא (״מילחמה
).1984 בספר המישטר של הסיסמות לוש

 הקטיושות באש יישובי־הצפון הפגזת
פסיכו הכנה היתד, אש״ף של והתותחים

 דקה להתקפה. מצויינת ופוליטית לוגית
 זכר לא כבר המילחמה פתיחת אחרי אחת
 וכי ״מוזמנת״, הפגזה זאת היתד, כי איש

ביי של חסרת־תקחם הפצצה לה קדמה
 400מ־ יותר נהרגו ובה המערבית, רות
 הגליל). בהפגזת אחד הרוג (לעומת איש

 היא, גם ״מוזמנת״ היתד, הפצצה אותה
ה של בחייו להתנקש שהורה מי על-ידי
בלונדון. הישראלי שגריר

 הוא הגליל״ ״שלום הבטחת של הנימוק
 וטכסיסית. ריגשית מבחינה ביותר משכנע

 של מיבחן בשום עומד הוא אין אולם
הגיון.
 במיל- הישראליים ההרוגים מיספר כי

מיספר כל על בהרבה עולה חמת־ד,לבנון
)72 בעמוד (המשך
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